
Středy doktora Středy:
Hubnutí Heleny Dryákové
Východní Čechy – Nastal čas
se opět podívat za jedním z čte-
nářů. Dnes je to paní Helena
Dryáková. Tak jako většina
pacientů i ona řeší otázku jak
zhubnout již několik let. Vy-
zkoušela spoustu diet, ale u
žádné moc dlouho nevydržela,
protože neviděla výsledky a to
ji odradilo. Bohužel u žádné
diety nezhubnete zázračně
rychle. Některé to sice slibují,
ale optimum je hubnout jeden
kilogram týdně, aby mělo tělo
čas tuto změnu přijmout. V
případě rychlejšího hubnutí je
velké riziko okamžitého ná-
stupu jo-jo efektu.

Paní Helena dříve pracova-
la jako obráběčka a nyní je v
důchodu. Ráda chodí na pro-
cházky, ale začaly se jí obje-
vovat zdravotní problémy
spojené s obezitou. Rozhodla
se tedy konečně jednou pro
vždy skoncovat s přebytečný-
mi kilogramy a zhubnout. V
regionálním vydání Deníku se
dočetla o ordinaci, kterou má
„pod palcem“ MUDr. Leoš
Středa. Velmi jí zaujaly úspě-
chy čtenářů, kterým pomáhá
s hubnutím a rozhodla se ho
také navštívit. Bylo to v říjnu
loňského roku a paní Helena v
té době vážila 104,3 kilogramů
a její body mass index (BMI)
byl 37, což je druhý stupeň obe-
zity.

Dieta ji neomezuje
Helena Dryáková dostala roz-
pis diety StředaForm, která je
zaměřena na zvýšený příjem
vlákniny a omezení rafinova-
ných cukrů a živočišných tu-
ků. Vláknina je velmi zdravá
nejenom při redukčních
kúrách. Zlepšuje zažívání a
čistí organizmus od škodli-
vých látek. Bohužel ani lidé,
kteří se stravují podle zásad
zdravé životosprávy, jí ne-
konzumují dostatečné množ-
ství.

Denně si paní Helena dává
pět vlákninových tablet Stře-
daLife. Nejen proto, že jsou
zdravé, ale i proto, že dobře
chutnají. Mají sladkokyselou
ananasovou příchuť a mnoho
lidí je má v rámci diety rádo.
Každý den si také připravuje
čerstvý chléb z lněné vlákni-
ny a velmi jí chutná, i když ze
začátku si na něj musela zvyk-
nout. K němu si ráda dá na-
příklad mozzarellu, hermelín
nebo tvarůžky. Díky této dietě
se paní Dryáková nenaučila
jíst pouze větší množství
vlákniny, ale také například
maso, které v minulosti moc
nemusela.

Dříve měla paní Helena rá-
da sladké, byla na něm přímo
závislá. Díky dietnímu rozpi-
su od pana doktora jí chuť na
sladké přešla. Je to díky tomu,
že dieta sama reguluje pocit
hladu a chuť (přes regulaci
hladiny inzulínu) a člověk po-

stupně ztrácí chuť na sladké.
Paní Dryáková říká: „Tahle
dieta mi naprosto vyhovuje.
Její dodržování je snadné, je
nenásilná a v ničem mě neo-
mezuje.“

Celkový váhový úbytek u
této milé paní byl na konci
března 12 kilogramů. S dietou
ještě nekončí, chce hubnout i
nadále a ještě několik kil sho-
dit. Jak vypadala na začátku
října a jak jí to slušelo na kon-
trole v březnu, se podívejte na
našich fotografiích.

Posílejte dotazy
Na stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-
na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Začínali
jsme ve druhé polovině dubna
roku 2012 s Orlickým dení-
kem. Pak se přidaly všechny
deníky východních Čech. A
dnes slavíme již druhé výročí,
kdy je pro čtenáře k dispozici
ambulance, kterou nám půj-

čuje Poliklinika Dopravního
zdravotnictví v České Třebo-
vé. Nyní je ale bohužel tak pře-
plněná, že vás zatím nezveme
k dalšímu přihlašování. Po-
kud se však chcete na něco ze-
ptat ohledně hubnutí, či něja-
ké diety, napište na email:
hubnetesdoktorem@denik.cz
mailto:dr.streda@gmail.com
nebo do skupiny Nadváha.cz
na Facebooku. Pomůže vám
MUDr. Leoš Středa se svými
spolupracovníky z 1. lékařské
fakulty z Prahy a Fakulty bio-
medicínského inženýrství. Se
spoluautory (Profesor Rajko
Doleček a MUDr. Kateřina
Cajthamlová) vloni vydali pu-
blikaci Nebezpečný svět kalo-
rií. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného

hubnutí najdete nawebechDeníků

Zatracované i milované. Fondy Evropské unie
Podle některých firem a radnic přispěly
fondy EU na dobré věci. Podle jiných jen
kazí podnikání a rovné podmínky.

Východní Čechy – Nová la-
novka na Sněžku nebo nové
kanalizace. To jsou jedny z
největších projektů, které v
regionu podpořily fondy EU.
Zítra tomu bude přesně deset
let, co je Česko jejím členem.
Firmy i radnice však fondy EU
nejen chválí, ale stejně tak je i
zpochybňují.

„Žádné dotační tituly EU
jsme nevyužili, jen kazí byz-
nys. Přidělují peníze tomu,
kdo má – velmi mírně řečeno –
lepší beletristické schopnosti.
My lhát neumíme, a tudíž
jsme při dřívějších žádostech

nic nedostali, nyní už se o to
ani nesnažíme,“ uvedl šéf fir-
my Isolit Bravo z Jablonného
n. O. Kvido Štěpánek.

Dotace a podnikání?!
Po 20 letech například zkra-
chovala Východočeská tis-
kárna. Jednatel Petr Fryč se
domnívá, že k pádu firmy při-
spěly hlavně dotace. Za ev-
ropské peníze jiné společnosti
nakoupily tiskařské stroje a
měly peníze na rozvoj. „Dota-
ce do podnikání nepatří. Stát
by měl dotovat školství, zdra-

votnictví, částečně kulturu a
dopravní infrastrukturu.
Rozhodně ne průmysl, proto-
že to deformuje podnikatelské
prostředí,“ míní Fryč.

Ani pro textilku Hedva z
Moravské Třebové evropské
dotace velký přínos nezname-
naly. Víc jej zaměstnala nad-
měrná byrokracie.

Naopak podle společností,
které dotace získaly, EU dává
rovné příležitosti každému.
Výrobce textilních strojů Ri-
eter CZ z Ústí nad Orlicí tak už
využil desítky milionů korun.
„Pokud jsou dotace jako for-
ma podpory podnikání využí-
vány v zemích EU, je třeba je
využít. Nejdůležitější je však
mít vlastní invenci, vlastní
projekt, který zlepšuje pozici
našeho byznysu, a když k to-

mu lze využít dotace, pak je to
další bonus,“ uvedl šéf firmy
Jan Lustyk.

Vstup do EU firmám v kaž-
dém případě otevřel nové
trhy, odpadly celní bariéry a
podnikům se zjednodušilo i
zaměstnávaní cizinců.

Ach, to papírování...
Evropské dotace pomohly
rovněž obcím a městům. Tře-
ba Hradec Králové na nich
získal už miliardu korun. Po-
stavil za ně novou knihovnu,
fotbalový stadion, pořídil no-
vé trolejbusy a opravil ulice a
sady. Primátor Zdeněk Fink
však připomněl, že Česko je
také plátcem do rozpočtu EU.
„Kdybychom tyto peníze unii
neplatili, mohli bychom mít

větší peníze z rozpočtového
určení daní a ty peníze
bychom třeba dostali přímo z
českého rozpočtu,“ řekl Fink.

Hradecké hejtmanství zís-
kalo za deset let v EU asi pět
miliard korun, většinu z nich
využilo na opravy silnic.

Obec Holovousy na Jičín-
sku získala už 28 milionů,
podle starostky Martiny Ber-
dychové však s obrovským
úsilím. „Operačních progra-
mů bylo moc a byly roztříště-
né. Podmínky a kontroly byly
nejednotné, administrativa
složitá. Obce si musely stavby
předfinancovat a pak čekat,
zda třeba kvůli drobné chybě
o dotaci nepřijdou,“ řekla
Berdychová. Řadu obcí od zís-
kání dotací odradila přebujelá
administrativa. (čtk, kim)

Zastoupení krajů
Východní Čechy – Po prv-
níchletechod vstupudo EU
ochabla snaha obou vý-
chodočeských hejtmanství
udržet vlastní bruselské
„ambasády“. Dnes tam ne-
mají vlastní žádné. Králo-
véhradecký kraj se na spo-
lečném zastoupení na jed-
né adrese vloni dohodl s Ji-
hočeským krajem, Pardu-
bický kraj pak s kanceláří
Plzeňského kraje. Přináší
to velké úspory. Zatímco
například v roce 2009 dalo
hradecké hejtmanství za
své vlastní zastoupení dva
miliony korun ročně, nyní
se vejde do několika set ti-
síc. (kim)

Bartošová se zabila během výslechu
Rychtáře o rvačce ve Svitavách
Svitavy – Ke včerejší sebe-
vraždě využila Iveta Bartošo-
vá chvíli, kdy byla doma sama
kvůli výslechu jejího manžela
Josefa Rychtáře na policii
ohledně rvačky na listopado-
vém koncertu ve Svitavách.
Tam se Rychtář se svým sy-
nem Janem v pěstním souboji
utkal se svým sokem, velkým
ctitelem Ivety Bartošové
Zdeňkem Macurou.

„Ráno jsme s tátou museli
odjet na výslech do Říčan kvů-
li obvinění z té rvačky z kon-
certu ze Svitav. Táta šel vypo-
vídat první a pak odjel domů.
Přijel domů a našel doma do-
pis na rozloučenou,“ řekl de-
níku Blesk syn Rychtáře Jan.

Incident sice vyšetřuje svi-
tavská policie, ale služebna v

Říčanech s ní spolupracuje
kvůli zdejšímu bydlišti Rych-
táře. Listopadovou rvačku po-
licie stále nedořešila, už ji ale
překvalifikovala z přestupku
na přečin výtržnictví.

„Vyšetřováno je v této sou-
vislosti několik osob,“ uvedla

pro Deník svitavská policejní
mluvčí Anna Štegnerová. Víc
případ nechtěla komentovat.

Rvačka před koncertem 25.
listopadu ve svitavské Fabri-
ce se strhla poté, co 55letý
Rychtář se synem odmítli
39letého Macuru na koncert
vpustit, ačkoliv měl vstupen-
ku. A do Macury se oba pustili
pěstmi. Ten se ale i přes krva-
vé šrámy a převoz na policii
nevzdal a po koncertě zamířil
i s květinou za Ivetou znovu,
na autogramiádu. Na ní se s
Rychtářem porval zase, bitka
trvala skoro hodinu a po ní šel
vše znovu oznámit na policii.

Právě listopadovým kon-
certem ve svitavské Fabrice
Iveta Bartošová chtěla začít
svůj velký comeback. (kim)
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V LIMITOVANÉ 

EDICI*

BUĎTE 
SEXY 
S KRÁSNÝMI 

A ZDRAVÝMI NEHTY

*Tříměsíční kúra obsahuje navíc
 jako dárek kvalitní skleněný pilník 
QUALISOFT se SWAROVSKI® ELEMENTS.

Jsou vaše nehty suché, 
křehké a slabé? Lámou 
se a třepí?

V tom případě oznamují, 
že s vaším tělem není něco 
v pořádku. Pokud toužíte po 
neumělých a krásných nehtech, 
které vám bude každá kamarád-
ka závidět, pak přišel čas pořídit 
si specializovaný doplněk stravy 
DonnaNAILS® s unikátním kom-
plexem NailsRepair&ProtectTM.

K dostání ve vaší lékárně.

*Tříměsíční kúra obsahuje navíc jako dárek 

kvalitní skleněný pilník od QUALISOFT 

s krystaly SWAROVSKI® ELEMENTS.
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